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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

0301 Соціально-політичні 

науки За вибором 
 

 

Напрям підготовки 

 

053. Психологія 

 

 

 

 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 3-й 4 -й 

Загальна кількість 

годин - 120 

5 -й 7 -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

 

аудиторних - 3 

 

самостійної роботи 

 студента – 3 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

34 год. 12 год. 

Практичні заняття 

18 год. 6 год. 

Самостійна робота 

68 год. 102 год. 

Вид контролю: поточний 

та підсумковий, залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин  аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

 

для денної форми навчання – 10/11 
 

для заочної форми навчання – 1/7 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

3.  

Спецкурс «Теоретичні основи психологічного тренінгу» є 

компонентом в структурі базової психологічної освіти і поряд з іншими 

курсами  закладає основи професійної підготовки студентів.  

Мета навчальної дисципліни - створення умов для засвоєння 

студентами основних загальних уявлень щодо методологічних, науково-

методичних та прикладних проблем сучасної практичної психології в 

галузі організації та проведення групового психологічного тренінгу. 

Спецкурс має, перш за все, теоретичну спрямованість, розкриваючи 

значення основних теоретичних понять, пов'язаних з вивченням 

методології та методів розробки та проведення психологічного тренінгу. 

Проте курс в значній мірі зв'язаний і з прикладними завданнями сучасної 

психології та становить логічне підґрунтя спецпрактикуму «Соціально-

психологічний тренінг» у ході якого студенти зможуть застосувати 

одержанні знання в практичній діяльності в процесі розробки, організації 

та реалізації власної тренінгової програми.  Теоретичною основою 

спецкурсу та спецпрактикуму є такі дисципліни як загальна психологія, 

соціальна психологія, психодіагностика, основи психологічного 

консультування, основи психотерапії. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування 

елементів наступних компетенцій: 

а) загальних (ЗК 4;12): володіння системою методів, форм, технік і 

технологій організації комунікативної взаємодії, аналізу і оцінки 

психологічного стану іншої людини або групи, позитивного впливу на 

особистість, прогнозованої її реакції; здатність до управління своїм 

психологічним станом в умовах спілкування, прийняття етичних та норм 

взаємодії в особистісному та професійному контексті. 

б) фахових загальних (CК4 ; 13) здатність до ефективної взаємодії в 

соціальних стосунках; знання загально прийнятих норм поведінки і 
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моралі у міжособистісних стосунках і створювання умов для їх 

дотримання; здатність до самоаналізу та розвитку власних особистісних 

та професійних якостей. 

в) спеціальних фахових (КФС):  

1.Знання історичних передумов виникнення групової психологічної 

роботи і сучасні напрямки її розвитку. 

2.Знання основних методів та інструментарію психологічного тренінгу. 

3. Здатність до самостійного осмислення  та аналізу взаємозв’язків між 

цілями групової роботи і типами та видами тренінгових груп. 

4.Знання основних особливостей тренінгових груп в залежності от  

концептуального спрямування . 

5.Здатність планувати та розробляти програму психологічного тренінгу з 

використанням методів практичної групової роботи.  

6.Підготовленість до здійснення  організаційних заходів в області 

реалізації тренінгових методів  з дотриманням норм професійної етики. 

 

Очікувані результати : 

Вміти: 

1. Вміти проводити аналіз, синтез, осмислення та систематизацію різних 

інформаційних джерел для впровадження сучасних наукових досліджень 

психології у практику. 

2. Знати методологічні та теоретичні основи групової психологічної 

роботи.  

3. Знати стадії розвитку та особливості групової динаміки тренінгової 

групи. 

4. Вміти аналізувати фактори та умови ефективності роботи тренінгової 

групи. 

5.Володіти методами та прийомами цілеспрямованого одержання 

соціально-психологічних знань щодо розвитку творчих та професійних 

здібностей керівника тренінгової групи. 
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Знати: 

1. Знати типологію та основні особливості тренінгових груп в залежності 

от  концептуального напрямку. 

2. Знати та вміти аналізувати систему певних методів психологічного 

впливу щодо забезпечування процесу групової динаміки.  

3.Вміти самостійно розробляти програми та детальні сценарії 

психологічного тренінгу. 

4. Вміти презентувати розроблені тренінгові програми за допомогою 

сучасних електронних засобів. 

5. Володіти навичками творчого саморозвитку і самореалізації 

професійної та особистісної. 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи психологічного 

тренінгу. 

Тема 1. Історичні передумови виникнення групової 

психологічної роботи.  Історія виникнення групового психологічного 

навчання і його переваги перед індивідуальним навчанням. 

Співвідношення понять «групове психологічне навчання» і «групова 

психотерапія». Виникнення перших тренінгових груп в процесі 

дослідження групової динаміки (К. Левін): цілі, основні положення, 

принципи організації.  Виникнення груп соціально - психологічного 

тренінгу (М. Форверг): цілі, основні положення, принципи організації. 

Сучасні визначення поняття «соціально - психологічного тренінгу». 

 

Тема 2. Психологічний тренінг як метод практичної психології. 

Основні концептуальні підходи до організації психологічного тренінгу на 

сучасному етапі розвитку психологічної науки.  Тренінги 
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психоаналітичної, біхевіористичної гуманістичної, когнітивної  орієнтації 

та ін.. Основні форми, цілі, завдання психологічного тренінгу. Основні 

чинники, що обумовлюють ефективність групового тренінгу: отримання і 

надання підтримки, саморозкриття, зворотний зв'язок.  

 

Тема 3. Фактори, що визначають успішність навчання і 

ефективність роботи тренінгової групи. Найбільш важливі фактори 

успішності навчання і ефективності роботи тренінгової групи: підтримка, 

саморозкриття і психологічний зворотний зв'язок. Дві форми 

використовування підтримка в психологічному тренінгу: «отримання» і 

«видача» підтримки. Оптимальне саморозкриття як чинник адаптації 

особистості в різних ситуаціях взаємодії та його основні параметри. 

Психологічний зворотний зв'язок. Види зворотного зв'язку:  вербальний і 

невербальний; особистісний  і апаратурний; позитивний і негативний; 

конструктивний і деструктивний. 

 

Тема 4. Типологія груп психологічного тренінгу.  

 Загальна характеристика груп тренінгу.  Класифікація тренінгових 

груп. Критерії класифікації груп тренінгу. Взаємозв'язок між цілями 

групової роботи і видами тренінгових груп.  Види тренінгових груп. 

Групи підтримки: різновиди, основні цілі, завдання, форми роботи. 

Переваги і недоліки. Навчальні тренінги особистісної спрямованості: 

основні цілі, завдання, форми роботи. Навчальні тренінги 

міжособистісної орієнтації: основні цілі, завдання, форми роботи. Ділові 

навчальні тренінги: основні цілі, завдання, форми роботи. Навчальний 

поведінковий тренінг: основні компоненти програми. Розвиваючі групи: 

основні теоретичні підходи в роботі. Основні особливості груп 

особистісно-орієнтованого спрямування. Типи терапевтичного впливу, 

що застосовуються в психоаналітичних групах. Основні принципи роботи 

в групах СПТ, що використовують транзактний аналіз. Особливості 
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роботи в групах, що використовують психосинтез. Специфічні 

особливості роботи в групах арт-терапії. Групи НЛП: основні принципи 

використання технік НЛП 

Тема 5. Основні методи психологічного тренінгу.  

Критерії класифікації методів психологічного тренінгу. Метод 

дискусії. Біографічні, тематичні, інтерактивні дискусії: зміст, сфера 

застосування і відмітні ознаки. Ігровий метод. Особливості ігрової 

діяльності. Операційні і міжособистісна ігри. Різновиди ігрового методу. 

Імітаційне моделювання поведінки - як першоелемент рольових ігор, 

застосовуваних у руслі різних теоретичних орієнтацій. в 

психоаналітичних школах А. Адлера і К. -Г. Юнга, в психодинамічному 

підході, в концепції особистісно-орієнтованої психотерапії К. Роджерса, 

гештальттерапії, в поведінкової терапії. Психодрама, її ключові поняття 

(спонтанність, ситуація, катарсис, інсайт) і елементи (сцена, протагоніст, 

ведучий, допоміжне «Я», публіка). Методи, засновані на невербальній 

активності : проектний малюнок, психогімнастика, методи тілесної і 

танцювальної терапії. 

 

Тема 6. Основні принципи реалізації тренінгових методів.  

Принцип подієвості. Принцип метафоризації. Специфіка 

використання в системі тренінгових методів символів, образів і метафор. 

Принцип трансспективи. Подія як одиниця виміру тренінгової реальності. 

Організація подієвого ряду як основна технологія реалізації принципу 

подієвості. Типологія подій за критерієм часу. Класифікація подій, що 

відбуваються в просторі. Методи роботи з подіями минулого. Метод 

регресії. Метод обміну досвідом. Метод імітації. Методи роботи з 

подіями, що відбуваються на тренінгу. Метод концентрації присутності - 

основні прийоми. Метод групової рефлексії: основні форми реалізації. 

Метод побудови диспозицій. Тренінгові методи роботи з подіями що 

конструюються. Метод символічного самовираження - основні способи 
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реалізації. Метод групового рішення проблем - основні способи 

реалізації. Метод операціоналізації - основні форми.  

 

Змістовий модуль 2. Психологічний тренінг як метод 

психологічного впливу.  

Тема 1. Груповий динаміка та  її роль в процесі тренінгової 

роботи. Динамічні процеси в групах СПТ. Ролеві позиції в групі тренінгу. 

Соціальна і ігрова роль. Розширення ролевого репертуару як одне із 

завдань СПТ. Основні класифікації стадій розвитку тренінгової групи. 

Групова згуртованість в СПТ: основні чинники. Достоїнства і недоліки 

згуртованої групи в умовах тренінгу. Ведучий тренінгової групи. 

Характеристика особистості групового тренера. Основні вимоги до 

ведучого групи СПТ.  

 

Тема  2. Проблема планування та розробки тренінгової 

програми. Комплектування тренінгової групи.  Склад тренінгових груп: 

якісний і кількісний аспекти. Поняття про гетерогенність і гомогенність 

групи тренінгу. Вимоги до учасників: важливість процедури відбору до 

участі в групі. принципи комплектування тренінгової групи. «Девяти 

крокова» модель підготовки до тренінгу. Планування тренінгу та 

розробка тренінгової програми.  

 

Тема  3. Основні принципи створення тренінгових вправ. 

Критерії класифікацій тренінгових вправ. Основні етапи роботи зі 

створення тренінгових технік. Прийоми створення тренінгових технік: 

підбір валідних психотехнік; створення «психотехнічного конструктора»; 

аналіз подібності та відмінності в способах реалізації компонентів ігор; 

перестановка складових частин в структурі психотехніки; створення 

психотехніки на основі випадково вибраних компонентів за аналогією з 

відомими іграми і вправами; послідовна зміна всіх елементів 
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психотехніки; створення вправи за наявною моделі та ін. 

 

 

4. Теми практичних занять 

 
№ п/з Назва теми Кількість 

годин 

1. Психологічний тренінг як метод практичної 

психології. 

2 

2. Проблема підготовки ведучих тренінгової 

групи. 

2 

3. Рольовий репертуар ведучого тренінгової 

групи. 

2 

4. Основні методи психологічного тренінгу. 

Метод дискусії. 

2 

5. Основні методи психологічного тренінгу. 

Ігрові методи. 

2 

6. Основні методи психологічного тренінгу. 

Методи, засновані на невербальної активності 

учасників. 

2 

7. Особливості групової динаміки в процесі 

тренінгової роботи. 

2 

8. Особливості роботи на різних стадіях розвитку  

тренінгової групи. 

2 

9. Ефективна тренінгова програма: правила та 

особливості складання 

2 

Загалом  18 
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5. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

 

 

Денна форма Заочна форма 

 

 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

 

 

 

 

л п лаб інд ср  

 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи психологічного тренінгу. 

Тема 1.  

Тема 1. Історичні 

передумови 

виникнення групової 

психологічної роботи.   

8 2 2   4 7 1 -   6 

Тема 2. Психологічний 

тренінг як метод 

практичної психології. 

10 2 2   6 7 1 -   6 

Тема 3. Фактори, що 

визначають успішність 

навчання і 

ефективність роботи 

тренінгової групи. 

10 2 2   6 7 1 -   6 

Тема 4. Типологія груп 

психологічного 

тренінгу. 

16 6 2   8 8 2 -   6 

Тема 5. Основні методи 

психологічного 

тренінгу. 

16 4 2   10 16 1 1   14 

Тема 6. Основні 

принципи реалізації 

тренінгових методів. 

16 4 2   10 13 1 2   12 

Разом за змістовим 

модулем 1 
76 20 12   44 60 7 3   50 

Змістовий модуль 2. Психологічний тренінг як метод психологічного 

впливу.  

Тема 1. Груповий 

динаміка та  її роль в 

процесі тренінгової 

роботи. 

12 6 2   4 11 1 -   10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 2. Проблема 

планування та 

розробки тренінгової 

18 6 2   10 29 2 1   26 
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програми. 

Тема 3. Основні 

принципи створення 

тренінгових вправ. 

14 2 2   10 20 2 2   16 

Разом за змістовим 

модулем 2 

44 14 6   24 60 5 3   52 

Усього годин 120 52 18   68 120 12 6   102 
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6.1. Самостійна робота для денної форми навчання 
№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Історія виникнення групового психологічного навчання і його 

переваги перед індивідуальним навчанням. 
2 

2 Умови зміни особистості учасника в процесі психологічного 

тренінгу. 
2 

3 Механізм  (процеси інтеграції і дезінтеграції) зміни особистості 

в груповому тренінгу. 
2 

4 Метод дискусії в психологічному тренінгу. Біографічні, 

тематичні, інтерактивні дискусії: зміст, сфера застосування і 

відмітні ознаки. 

3 

5 Ігровий метод в психологічному тренінгу. Відмітні особливості 

ігрової діяльності. Операційні і міжособистісна ігри. 
3 

6 Різновиди ігрового методу в психологічному тренінгу. 

Ситуаційні ігри.  
3 

7 Психодрама в психологічному тренінгу, її ключові поняття 

(спонтанність, ситуація, катарсис, інсайт) і елементи (сцена, 

протагоніст, ведучий, допоміжне «Я», публіка). 

3 

8 Транзактний аналіз в соціально-психологічному тренінгу, види 

трансакцій. 
3 

9 Методи, засновані на невербальній активності в психологічному 

тренінгу: проектний малюнок, психогімнастика, методи тілесної 

і танцювальної терапії. 

3 

10 Психокорекційні техніки в тренінгу. 3 

11 Техніки активного слухання в тренінгу. 3 

12 Техніки емпатичного приєднання до учасника тренінгу. 3 

13 Техніки вербального і невербального спілкування ведучого з 

групою в тренінгу. 
3 

14 Методи психодіагностики учасників тренінгу. 3 

15 Характеристика особистості групового тренера. Основні вимоги 

до ведучого групи тренінгу.  
3 

16 Функції керівника. Найбільш поширені помилки ведучого групи 

тренінгу. 
3 

17 Самопрезентація тренера, введення правил тренінгової групи. 3 

18 Психотехніки, вживані для формування зворотного зв'язку. 3 

19 Корпоративні тренінги. 3 

1 2 3 

20 Відеотренінги. 3 

21 Тренінг підготовки персоналу. 3 

22 Тренінг особистісного зростання. 3 

23 Основні детермінанти успішності тренінгу. 3 

Разом  68 
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6.2  Самостійна робота для заочної форми навчання 
№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Історія виникнення групового соціально-психологічного 

навчання і його переваги перед індивідуальним навчанням. 
4 

2 Умови зміни особистості учасника в процесі соціально - 

психологічного тренінгу. 
4 

3 Механізм  (процеси інтеграції і дезінтеграції) зміни особистості 

в груповому тренінгу. 
4 

4 Метод дискусії в психологічному тренінгу. Біографічні, 

тематичні, інтерактивні дискусії: зміст, сфера застосування і 

відмітні ознаки. 

4 

5 Ігровий метод в психологічному тренінгу. Відмітні особливості 

ігрової діяльності. Операційні і міжособистісна ігри. 
4 

6 Різновиди ігрового методу в психологічному тренінгу. 

Ситуаційні ігри.  
4 

7 Психодрама в психологічному тренінгу, її ключові поняття 

(спонтанність, ситуація, катарсис, інсайт) і елементи (сцена, 

протагоніст, ведучий, допоміжне «Я», публіка). 

4 

8 Транзактний аналіз в психологічному тренінгу, види трансакцій. 4 

9 Методи, засновані на невербальній активності в психологічному 

тренінгу: проектний малюнок, психогімнастика, методи тілесної 

і танцювальної терапії. 

4 

10 Психокорекційні техніки в психологічному тренінгу. 2 

11 Техніки активного слухання в психологічному тренінгу. 2 

12 Техніки емпатичного приєднання до учасника психологічному 

тренінгу. 
2 

13 Техніки вербального і невербального спілкування ведучого з 

групою в психологічному тренінгу. 
4 

14 Методи психодіагностики учасників психологічному тренінгу. 2 

15 Склад тренінгових груп: якісний і кількісний аспекти. 2 

16 Групові норми в психологічному тренінгу. Основні цілі 

введення правил роботи в тренінгу. 
2 

17 Класифікація тренінгових груп. Критерії класифікації груп 

тренінгу. 
2 

18 Взаємозв'язок між цілями групової роботи і видами тренінгових 

груп. 
2 

1 2 3 

19 Основні чинники групової згуртованості в групі психологічному 

тренінгу.  
2 

20 Переваги і недоліки згуртованої групи в умовах тренінгу. 2 

21 Характеристика особистості групового тренера. Основні вимоги 

до ведучого групи психологічному тренінгу.  
2 
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22 Можливі ролі ведучого тренінгової групи.  2 

23 Функції керівника. Найбільш поширені помилки ведучого групи 

психологічному тренінгу. 
2 

24 Основні характеристики стадії псевдозгуртованості. Основні 

завдання тренера на початковій стадії 
2 

25 Перехідна стадія — конфлікт (чи криза). Особливості стадії 

конфлікту. 
2 

26 Робоча стадія. Основні характеристики робочої стадії в розвитку 

тренінгової групи і завдання ведучого на цьому етапі. 
2 

27 Стадія завершення — сепарації. Особливості стадії сепарації. 

Техніка роботи на стадії завершення тренінгу. 
2 

28 Самопрезентація тренера, введення правил тренінгової групи. 2 

29 Визначення потреб тренінгової групи. 2 

30 Деролінг, шерінг і де-брифінг в роботі психологічному тренінгу. 2 

31 Психотехніки, вживані для проблематизації групи. 2 

32 Психотехніки, вживані для формування зворотного зв'язку. 2 

33 Корпоративні тренінги. 2 

34 Відеотренінги. 2 

35 Тренінг підготовки персоналу. 2 

36 Тренінг особистісного зростання. 2 

37 Способи закріплення змін залежно від виду тренінгу. 2 

38 Цикл самонавчання. Асиміляція тренінгового досвіду. 2 

39 Ефекти психологічному тренінгу: моніторинг успішності, 

система експрес-аналізу. 
2 

40 Основні детермінанти успішності тренінгу. 2 

Разом  102 

 
 

7. Методи навчання 

 
Провідна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання 

впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За 

рівнем самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та 

частково-пошуковий метод.  
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8. Методи контролю 

 

Поточний та підсумковий контроль. 

Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка конспектів.   

Форма підсумкового контролю:  

для денної форми навчання – модульний контроль: перевірка письмових 

модульних контрольних завдань; залік;  

для заочної форми навчання – перевірка письмових контрольних завдань, 

залік. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест  

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

ТІ  Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6  Т7 Т8  Т9    

50 

 

100 5 5 5 5 5 5 5 10 5 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

1 2 3 4 

90 - 100 A відмінно  

 
зараховано 

85-89 B Дуже добре 

75-84 С Добре 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е Допустимо 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

10. Методичне забезпечення 

Рекомендована література (базова й допоміжна). 

Ілюстративні матеріали до курсу. 

Відеозаписи тренингових програм.  
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11. Питання до підсумкового контролю (заліку) 

1. Соціально-психологічний тренінг: поняття, специфіка та роль у 

професійній підготовки психологів. 

2. Історичні передумови виникнення і розвитку психологічного тренінгу. 

(А. Месмер, Д. Пратт, Дж. Морено, Е. Лазелл, А. Адлер , В.М. Бехтерев, 

М.А. Чалісов та ін.) 

3. Співвідношення понять «групове психологічне навчання» і 

«групова психотерапія». 

4. Виникнення перших тренінгових груп в процесі дослідження 

групової динаміки (К. Левін): цілі, основні положення, принципи 

організації. 

5. Виникнення груп соціально - психологічного тренінгу (М. 

Форверг): цілі, основні положення, принципи організації. 

6. Сучасні визначення поняття «соціально - психологічного тренінгу» 

(Г. Андреєва, І. Вачков та ін.). 

7. Переваги та недоліки групового методу психологічної роботи. (К. 

Рудестам). 

8. Порівняльна характеристика СПТ і інших методів групової 

психологічної роботи: основні параметри, що обумовлюють відмінності 

СПТ. 

9. Основні концептуальні підходи до організації соціально-

психологічного тренінгу: тренінги психоаналітичної, біхевіористичної 

гуманістичної, когнітивної  орієнтації та ін.. 

10. Основні форми, цілі, завдання СПТ. 

11. Основні чинники, що обумовлюють ефективність групового 

тренінгу, особливості їхніх взаємозв’язків. 

12. Класифікації тренінгових груп. Основні критерії класифікацій 

тренінгових груп. 

13. Основні види груп СПТ за різними критеріями. Взаємозв'язок між 

цілями групової роботи і видами тренінгових груп. 

14. Типи терапевтичного впливу, що застосовуються в 

психоаналітичних групах. 

15. Транзактний аналіз в соціально-психологічному тренінгу. Модель 

особистості та види трансакцій за Е. Берном. Поняття «контракту» та 

«дозволу». 

16. Особливості роботи в групах СПТ, що використовують метод 

психосинтезу. 

17. Специфічні особливості використання методу арт-терапії в групах 

СПТ. 
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18. Групи НЛП: основні принципи використання технік НЛП в СПТ. 

19. Психодрама в соціально-психологічному тренінгу, її ключові 

поняття (спонтанність, ситуація, катарсис, інсайт) і елементи (сцена, 

протагоніст, ведучий, допоміжне «Я», публіка). 

20. Основні методи соціально-психологічного тренінгу. Критерії 

класифікації методів СПТ. 

21. Класифікації стадій розвитку тренінгової групи (С. Кратохвил, Ю. 

Большаков, С. Петрушин, К. Роджерс). 

22. Метод дискусії в СПТ. Різновиди дискусійного методу  

23. Ігровий метод в соціально-психологічному тренінгу. Особливості 

ігрової діяльності за Б. Ельконіним, важливі с точки зору організації СПТ. 

Операційні і міжособистісна ігри. 

24. Різновиди ігрового методу в соціально-психологічному тренінгу. 

Функції гри. Переваги та небезпеки інтерактивних ігор. 

25. Методи, засновані на невербальній активності в соціально-

психологічному тренінгу: функції, різновиди, особливості застосування. 

26. Основні характеристики стадії псевдо-згуртованості. Основні 

завдання тренера, технічні прийоми. 

27. Основні принципи реалізації тренінгових методів: принцип 

подієвості. принцип метафоризації, принцип трансспективи. (І Вачков). 

28. Методи роботи з подіями минулого: метод регресії; метод обміну 

досвідом; метод імітації. 

29. Методи роботи з подіями, що відбуваються на тренінгу: метод 

концентрації присутності; метод групової рефлексії; метод побудови 

диспозицій. 

30. Тренінгові методи роботи з подіями що конструюються: метод 

символічного самовираження; метод групового вирішення проблем; 

метод операціоналізації. 

31.  Групова динаміка і її роль в процесі тренінгової роботи. 

32. Умови зміни особистості учасника в процесі соціально - 

психологічного тренінгу. Модель конструктивної зміни поведінки за Л.М. 

Мітіною. 

33.  Елементи групової динаміки: стадії роботи групи, цілі і норми.  

34. Фази розвитку групи як елемент групової динаміки. 

35. Статусна структура групи. Типи ролей учасників групи. 

36. Ролеві позиції в групі тренінгу. Соціальна і ігрова роль. 

37. Групова згуртованість як динамічний аспект тренінгової групи.  

38. Переваги і недоліки згуртованої групи в умовах тренінгу. 

39. Основні чинники групової згуртованості в групі СПТ. Причини 
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зниження групової згуртованості. 

40. Самопрезентація тренера, визначення потреб тренінгової групи. 

Поняття про «сеттінг». 

41. Механізм   зміни особистості в груповому тренінгу (процеси 

інтеграції і дезінтеграції). Три групи ефектів СПТ  за Л. Петровською. 

42. Групові норми в СПТ. Основні цілі введення правил роботи в 

тренінгу. 

43. Характеристика особистості групового тренера. Основні вимоги до 

ведучого групи СПТ. (А.Г. Грецов, О.В. Сидоренко ). 

44. Керівник тренінгової групи : ролі і функції.  

45. Ролі ведучого тренінгової групи. (І. Ялом, Л.А. Петровська, С. 

Кратохвілл, Т.С. Яценко, І.В. Вачков, С.В. Петрушин та інші). 

46. Функції керівника. Найбільш поширені помилки ведучого групи 

СПТ. 

47. Цикл самонавчання у тренінгу. Асиміляція тренінгового досвіду: 

особливості безпеки. 

48. Основні стадії розвитку тренінгової групи та основні задачі тренера на 

кожній стадії. 

49. Техніки вербального і невербального спілкування психолога з 

групою в СПТ. Техніки емпатичного приєднання до учасника СПТ. 

50. Методи психодіагностики учасників СПТ: мета, особливості 

вживання. 

51. Правові і етичні норми проведення СПТ. 

52. Правила розробки тренінгових програм. Дев’ятикрокова модель 

розробки програми за І. Вачковим. 

53. Вимоги до освіти і професійної підготовки тренера СПТ.  

54. Психокорекційні техніки в СПТ: когнітивний, емоційний, 

поведінковий аспекти. 

55. Класифікації засобів впливу що вживаються в СПТ. Особливості 

застосування техніки активного слухання. 

56. Робоча стадія тренінгу. Основні характеристики робочої стадії в 

розвитку тренінгової групи і завдання ведучого на цьому етапі. 

57. Стадія завершення — сепарації. Особливості стадії сепарації. 

Техніка роботи на стадії завершення тренінгу. 

58.  Психокорекційні техніки в СПТ: когнітивний, емоційний, 

поведінковий аспекти. 

59. Перехідна стадія тренінгу — конфлікт (криза). Особливості стадії 

конфлікту та завдання тренера. 

60. Стадія знайомства у тренінгу. Особливості взаємодії та завдання 



 

20 

 

тренера. 

61. Роз’ясніть особливості вживання технік релаксації, саморегуляції і 

відновлення психолога після проведення СПТ. Наведіть приклади. 

62. Розкрийте сутність основних принципів комплектування тренінгової 

групи: якісний і кількісний аспекти. 

63. Розкрийте зміст ролей, які може грати ведучий групи, згідно 

підходу І.Ялома. 

64.  Розкрийте суть трьох різних стилів роботи ведучого групи. 

65. Назвіть основні помилки ведучого при проведенні тренінгу і 

розкрийте їх сутність. 

66. Розкажіть про основні методи профілактики «синдрому вигорання» 

тренера. 

67.  Опишіть основні техніки роботи з «важкими» учасниками. 

68. Опішить сутність та наведіть приклади психотехнік, які 

вживаються для проблематизації групи. 

69. Наведіть приклади, та поясніть особливості застосування 

психотехнік, які вживаються для формування зворотного зв'язку. 

70. Опишіть особливості дитячої гри, що дозволяють використовувати 

її як психотерапевтичний засіб. 

71. Назвіть і дайте характеристику основним видам ігор, 

застосовуваних у СПТ. 

72. Роз’ясніть сутність застосування та наведіть приклади психотехнік, 

які вживаються на етапі знакомства в групі тренінгу. 

73. Охарактеризуйте місце і роль психогімнастики в груповому 

психологічному тренінгу. 

74. Розкрийте суть поняття «сугестивні методи впливу». 

75. Назвіть обмеження при роботі з сугестивними техніками. 

76. Опишіть умови, необхідні для успішного проведення медитації. 

77. Охарактеризуйте техніку «активне фантазування». 

78. Охарактеризуйте можливості застосування у тренінгу технік 

музичної, тілесної і арт-терапії. 

79. Опишіть основні етапи роботи зі створення тренінгових технік. 

Наведіть приклади. 

80. Опишіть вправи що сприяють згуртованості групи. Наведіть 5 -6  

прикладів. 

 

81. Наведіть 5 -6  прикладів вправ спрямованих на підвищення 

мотивації учасників до роботи тренінгової групи. 

82. Розкрити суть поняття «соціальна перцепція у тренінгу». 
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83. Поясніть, чи слід аналізувати в групі негативні емоції, що 

виникають в учасників з приводу деяких вправ . 

84.  Поясніть значення «розігріваючих» психотехнік. Поясніть, у чому 

полягає діагностична функція розігріву. 

85. Розкрийте суть поняття «зворотний зв'язок». Назвіть психологічні 

ефекти зворотного зв'язку. 

86. Наведіть 5 -6  прикладів вправ,  спрямованих на  розвиток навиків 

соціальної перцепції в групі. 

87.  Наведіть 5 -6  прикладів вправ, спрямованих на активацію 

діяльності учасників. 

88. Наведіть 5 -6  прикладів застосування психомалюнку у тренінгу. 

Опішить мету, види, форми проведення. 

89. Поясніть сутність «подієвого» підходу щодо організації того, що 

відбувається у тренінгу. 

90. Аргументуйте вибір тренінгової групи тієї чи іншої спрямованості 

в залежності від запиту клієнта. Наведіть приклади. 
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